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SBÍRKA PŘEDPISŮ  
Č E S K Ý  A T L E T I C K Ý  S V A Z  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Číslo předpisu 5/2016                 Účinnost od 1. října 2016/1. ledna 2017 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Směrnice ČAS 
ze dne 20. září 2016, 

kterou se mění směrnice ČAS č. 7/2009, 

o poplatcích a odměnách v ČAS, 

ve znění směrnice ČAS č. 4/2011, 

směrnice ČAS č. 4/2012 a směrnice ČAS č. 4/2015 
 

 

Předsednictvo ČAS se usneslo na této změně 

směrnice ČAS č. 7/2009, o poplatcích a odměnách  

v ČAS, ze dne 10. prosince 2009, ve znění směrnice 

ČAS č. 4/2011 ze dne 14. června 2011, směrnice 

ČAS č. 4/2012 ze dne 11. prosince 2012 a směrnice 

ČAS č. 4/2015 ze dne 4. srpna 2015: 

 

Čl. 1 

 

Čl. 3a zní: 

 

„Čl. 3a 

Zástupci atletů podle předpisů IAAF 

 

(1) Fyzická osoba, která úspěšně složila zkoušku 

zástupce atleta podle předpisů IAAF nebo byla  

od vykonání zkoušky podle předpisů IAAF 

osvobozena, je povinna před vydáním registrace  

či autorizace oprávněného zástupce atleta ze strany 

ČAS složit do advokátní či notářské úschovy  

ve prospěch ČAS jistinu ve výši odpovídající  

10 000 USD (dle své volby buď v USD či v Kč),  

a zaplatit poplatek ve výši 2 000 Kč. 

(2) Fyzická osoba žádající o obnovu registrace  

či autorizace oprávněného zástupce atleta ze strany 

ČAS je povinna zaplatit za tuto obnovu poplatek  

ve výši 2 000 Kč. Má-li již do advokátní či notářské 

úschovy složenou jistinu podle odst. 1, znovu ji 

neskládá. 

(3) Peněžní prostředky složené v souladu s odst. 1 

do advokátní či notářské úschovy zůstávají po dobu 

trvání této úschovy ve vlastnictví zástupce atleta, 

který je do úschovy složil. Bude-li arbitrážní radou 

ČAS vydáno rozhodnutí, kterým bude tomuto 

zástupci atleta uloženo uhradit ve prospěch ČAS 

určitou peněžní částku (či budou-li splněny případné 

jiné podmínky předpokládané smlouvou o úschově), 

bude příslušná částka přednostně uhrazena 

prostřednictvím uvedené úschovy. 

(4) Peněžní prostředky složené v souladu s odst. 1 

tam uvedenou fyzickou osobou do advokátní  

či notářské úschovy jí budou vráceny, doloží-li 

příslušnému advokátovi či notáři dokument  

či dokumenty vystavené a podepsané ze strany ČAS 

či IAAF, ze kterých bude vyplývat, že 

a) již není u ČAS registrována či autorizována jako 

oprávněný zástupce atleta a ani nepožádala  

o obnovu své registrace či autorizace a 

b) již nezastupuje žádného českého atleta, který 

byl ke konci předcházejícího kalendářního roku 

veden v seznamu Top-30 IAAF ve standardní 

disciplíně, a žádný takový český atlet, kterého jako 

oprávněný zástupce atleta zastupovala, vůči ní nemá 

žádné neuspokojené nároky.“ 
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Čl. 2 

 

Čl. 8 zní: 

 

„Čl. 8 

Odměny rozhodčím a ostatním činovníkům soutěží 

 

(1) Rozhodčím a ostatním činovníkům soutěží 

náleží při mistrovských soutěžích ČAS odměna 

a) ve výši 120 Kč za hodinu v případě výkonu 

vedoucích funkcí, 

b) ve výši 90 Kč za hodinu v případě výkonu 

ostatních funkcí. 

(2) Rozhodčím a ostatním činovníkům soutěží 

náleží při přebornických soutěžích KAS a PAS 

odměna 

a) ve výši 90 Kč za hodinu v případě výkonu 

vedoucích funkcí, 

b) ve výši 70 Kč za hodinu v případě výkonu 

ostatních funkcí. 

(3) Při nemistrovských soutěžích se rozhodčím  

a ostatním činovníkům soutěží vyplácí odměna na 

základě dohody uzavřené mezi pořadatelem soutěže 

a rozhodčími a ostatními činovníky soutěží. 

(4) Za mistrovskou soutěž ČAS se považují 

a) mistrovství ČR jednotlivců a družstev, 

b) mezistátní utkání pořádaná na území ČR, 

c) jednotlivá kola soutěží družstev ČAS. 

(5) Za přebornickou soutěž KAS a PAS se považují 

a) přebory KAS a PAS jednotlivců, 

b) jednotlivá kola soutěží družstev KAS a PAS. 

(6) Všechny ostatní soutěže se považují  

za nemistrovské soutěže. 

(7) Za vedoucí funkce se považují hlavní rozhodčí  

a ředitel závodu a při mistrovství ČR jednotlivců  

v hale a na dráze, při mistrovství ČR družstev mužů 

a žen a při mezistátních utkáních pořádaných na 

území ČR také zástupce hlavního rozhodčího, 

pokud vykonává funkci instruktora. 

(8) Další zařazení rozhodčí a ostatní činovníci 

soutěží vykonávají z hlediska odměňování ostatní 

funkce. 

(9) Doba trvání soutěže je dána začátkem soutěže 

podle časového pořadu a jejím skutečným 

ukončením. K takto stanovené době se připočte 

a) 60 minut u hlavního rozhodčího a ředitele 

závodu, 

b) 30 minut u dalších zařazených rozhodčích  

a ostatních činovníků soutěží. 

(10) Náhrada cestovních výdajů se poskytuje pouze 

rozhodčím, kteří jsou delegováni na soutěže mimo 

místo trvalého bydliště, a to na základě cestovního 

příkazu a předložených dokladů a podle směrnice 

ČAS o cestovních náhradách. 

(11) Výplatu odměn a náhrad cestovních výdajů 

rozhodčím provádí pořadatel soutěže.“ 

 

Čl. 3 

 

(1) Čl. 1 této směrnice nabývá účinnosti dne 1. října 

2016. 

(2) Čl. 2 této směrnice nabývá účinnosti dne  

1. ledna 2017. 

 

 

PaedDr. Libor Varhaník, v. r. 

předseda ČAS 


